
НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ 
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Радници „Београд пута“ су и 
у 2018. години наставили радо-
ве на уређењу саобраћајне ин-
фраструктуре у нашој општини. 
Председник општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић и чла-
нови Општинског већа Боривоје 
Павловић и Милан Димитријевић  
обишли су градилишта  у Великом 
Борку и Мељаку и том приликом 
се на лицу места упознали са ди-
намиком радова у ове две месне 
заједнице.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОБИШАО РАДОВЕ У МЕЉАКУ

Радници ЈКП „Београд пут“ при-
воде крају радове на пресвлачењу Ус-
таничке улице  други део и Љубљан-
ске улице у Мељаку рециклираним 
асфалтом и каменом, чиме ће жи-
тељи овог дела Мељака напокон има-
ти квалитетније услове за одвијање 
саобраћаја. 

У квалитет радова се, обиласком 
и кроз разговор са задовољним жи-
тељима ових улица, уверио и пред-

седник Градске општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић са својим 
сарадницима, члановима Већа Градске 
општине Барајево Боривојем Павло-
вићем и Миланом Димитријевићем.

У Мељаку је почело асфал-
тирање улица Душана Бори-
сављевића и Милисава Крстића. 
Комплетна реконструкција ових 
улица биће урађена у укупној 
дужини од 9 0 метара, а радо-
ве су обишли председник Град-
ске општине Барајево Слободан 
Бата Адамовић и чланови Већа 
Боривоје Павловић, Александар 
Делић и Милан Димитријевић.
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САНАЦИЈА РЕ НОГ КОРИТА БАРАЈЕВИЦЕ

АСФАЛТИРАНЕ ТРИ УЛИЦЕ У ВРАНИЋУ

РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ЛИПОВА КОГ 
ПУТА У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Јавно предузеће „Београд 
воде“ тренутно изводи радове на 
санацији корита реке Барајевице 
у улици Миодрага Вуковића, иза 
општинског паркинга, у дужини 
од двадесет метара. Радници овог 
предузећа тренутно исушују део 
речног корита које ће потом бити 
ојачано специјалним мрежама и 
утврђено каменим елементима. 
Радове на санацији корита обишли 
су чланови општинског Већа Иван 
Васиљевић, Драган Радојичић и 
Саша Савић.

Председник општине Барајево 
Слободан Бата Адамовић, пред-
седник Скупштине општине Саша 
Пауновић, заменик председникаа 
Скупштине Милорад Стевановић 
као и чланови општинског Већа 
Александар Делић, Милан Дими-
тријевић и Драган Радојичић оби-
шли су радове на асфалтирању три 
улице у Вранићу. Асфалтиране су 
улице Митра Радосављевића у ду-
жини од 2 0 метара, улица  Миод-
рага Тодоровића 2 0 метара и Ја-
сеново, односно крак Обреновачке 
улице у дужини од 00 метара.

Екипе Јавног предузећа „Београд пут“ наставили су 
завршне радове на санацији и асфалтирању регионал-
ног пута, у насељу Глумчево Брдо, који је познатији и 
као  Липовачки пут . Тренутно се изводе радови  на де-
оници дужине  2000 метара док је у предходној фази 
асфалтирано 8 километара. Током јучерашњег дана  из-
вођење радова обишли су чланови Већа Градске општи-
не Барајево Боривоје Павловић и Драган Радојичић.
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Традиционално ломљење бо-
жићне чеснице у Барајеву обавље-
но је испред Храма посвећеног 
спаљивању моштију Светог Саве у 
присуству великог броја верника. 
есницу и златни дукат даровала 

је пекара „Нана“, а златник је про-
нашао Небојша Усковић.

ТРАДИЦИОНАЛНО ЛОМЉЕЊЕ 
БОЖИЋНЕ ЕСНИЦЕ

Поводом најрадоснијег хришћанског празника 
Божића, у свим православним храмовима на подручју 
општине Барајево служена је свечана Божићна литур-
гија. Централна прослава је одржана је у барајевском 
храму Светог Саве где се окупио велики број верника. 
Свету литургију је служио архијерејски намесник про-
тојереј ставрофор Видо Милић  току службе про-
читана је и посланица Његове Светости патријарха 
српског Господина Иринеја. По завршетку литургије 
приређен је величанствени ватромет који је измамио 
дуготрајан аплауз више хиљада присутних грађана. 

ПРОСЛАВЉЕН БОЖИЋ
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ БАРАЈЕВО

Богатим програмом и уз присуство великог броја 
званица и публике 26. децембра је свечано обележен 
Дан Центра за културу Барајево. 

Програм је започео промоцијом монографије 
„Кремените њиве  праисторијско насеље“ археоло-
га Александра Јаблановића, у којој су представљени 

досадашњи резултати истраживања на овом, не само 
за нашу општину, значајном археолошком налазишту, 
првој насеобини на територији данашњег Барајева из 
периода од пре више од 6000 година. Поред самог 
аутора, Александра Јаблановића, у презентацији је 
учествовао и др Мирослав Марић са Балканолошког 
института који је у уводном излагању упознао присут-
не са Винчанском културом којој налазиште припада и 
историјатом истраживања у тој области. 

Прослава Дана Центра за културу је настављена 
отварањем изложбе слика насталих у оквиру ликовне 
колоније под називом „Културно наслеђе и природа“. 

Круна прославе је била позоришна представа „Ци-
мет и ванила“, атрактивна и интригантна савремена 
комедија о три жене и три погледа на свет. Вечита 
тема која их спаја су мушкарци, мушко женски свет и у 
овом контексту популарне песме 70  тих година. Кроз 
призму музике и песама тог романтичарског доба њих 
три, свака из свог угла, причају о својим искуствима 
и себи. Три у потпуности различите жене спаја једно 
кабаретско вече у којем, уз клавирску пратњу певају, 
причају и наздрављају савременим мушкарцима.

www.ckb.org.rs
www.facebook.com/centarzakulturu.barajevo/



ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ 
УСПОМЕНАР ЈЕДНОГ БОР АНИНА
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Мала сала Дома културе у Барајеву била је пре-
мала да прими све заинтересоване који су желели да 
присуствују промоцији прве књиге Драгослава Јови-
чића Уче под називом „Успоменар једног Борчанина“. 
Промоција је одржана 1. децембра 2017. године. 

Књига „Успоменар једног Борчанина“ има  ис-
тините приче које говоре о самом аутору, Борчанима, 
као о мештанима осталих барајевских села и њиховим 
догодовштинама, са жељом да ти догађаји минулог 
времена и људи, како он пише, не исчезну из сећања.

Драгослав Јовичић Уча је своју прву књигу пос-
ветио својим родитељима а, поред аутора, о књизи 
су говорили и Учини пријатељи и колеге, књижевник 
Радиша Радојичић, колега Миломир Јелић као и Учин 
добар пријатељ адвокат Милорад Миша Матејић. Зву-
цима фруле промоцију је употпунио фрулаш Љуба Јо-
вановић а здравицу у част Учине прве књиге, са жељом 

да настави плодан рад, упутио је здравичар Антоније. 
Одломке из књиге читали су Саша Стевановић Гуса, 
Сања Ивковић, Милица Иконић, Небојша Стојићевић и 
Аница Петровић.

Трећа ликовна радионица под називом „Кроз очи 
детета“ одржана је у суботу, 10. фебруара у малој сали 
Дома културе Барајево. Радионица је била бесплатна 
за сву децу, а водила ју је Светлана Петковић, дипло-
мирани сликар. Радионица ће наставити са радом не-
редних неколико месеци.

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 
„КРОЗ О И ДЕТЕТА“ 



ВРАНИЋ ПАМТИ
Удружење „20. децембар“ из Вранића и Центар за 

културу и ове године 20. децембра организовали су 
у Вранићу комеморацију поводом 7 . годишњице од 
покоља 68 недужних житеља овог места који су почи-
нили четници Драже Михаиловића.

Бројни окупљени грађани и чланови делегација 
бораца и потомака минутом ћутања одали су пошту 
невиним жртвама, а прота Радивоје Митровић и јереји 
Дарко Павловић и Огњен Козлина  одржали су помен.

Венце на спомен обележје у Вранићу положиле су 
делегације Удружења „20. децембар“, општине Ба-
рајево, Центра за културу Барајево, СУБНОР а Бео-
град, УБНОР а општине Барајево, Прве пролетерске 
бригаде, Шесте личке бригаде, ветерана ратнике Ср-
бије, удружења „Жене у црном“, Савеза комуниста Ср-
бије, Удружења бораца и потомака ратова 1912 1999. 
године, као и удружења бораца из Сурчина, Уба, Ла-
заревца, укарице и Губеревца.

Владан Пантић, председник удружења „20. де-
цембар“ подсетио је присутне на стравични догађај 
у ноћи 20. децембра 19 . године када су четници 
првог батаљона Авалског корпуса на најзверскији на-
чин убили 68 житеља Вранића, међу којима је било 

 жена и деце. Био је то један од најсвирепијих чет-
ничких злочина у Другом светском рату, који, како је 
нагласио Владан Пантић никада нећемо и не смемо 
ни заборавити ни опростити. Он се и овом приликом 
најодлучније супротставио сваком покушају рехаби-
литације Драже Михаиловића и четничког покрета.

У програму који је уприличен у пуној сали Спо-
мен дома у Вранићу наш познати драмски уметник 
Раде Миљанић, првак Народног позоришта, по први 
пут извео је поему „Поглед у пакао“ коју је написао 
Владан Пантић, а која је оставила дубок утисак на све 
присутне.
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ДАН СЕЋАЊА НА 
МИЛИСАВА АМЏИЈУ

Градска општина Барајево, Месна заједница Ве-
лики Борак, Центар за културу Барајево и Одред 
извиђача Свети Сава из Београда су  пригодним 
културним програмом обележили Дан сећања на 
великог српског јунака Милисава ам ију. Борчанин 
Милисав ам ија је у зору 1 . децембра 1806. године 
на Светог Андреју Првозваног са освојеног турског 
топа песмом означио улазак српске војске у Стамбол 
капију и после више векова обзнанио повратак Срба 
у престоницу Београд.

Обележавање дана сећања на овај јуначки подвиг 
почео је поменом на гробу Милисава ам ије у Ве-
киком Борку који је одржао свештеник Горан Ракић. 
Није изостало ни подизање Карађорђеве устаничке 
заставе коју је на јарбол подигао потомак Милиса-

ва ам ије Иван ам ић.  Потом су  делегације ГО 
Барајево, Одреда извиђача Свети Сава, Центра за 
културу Барајево и потомци Милисава ам ије по-
ложили венце на спомен плочу  овог славног јунака. 
Културно уметнички програм  настављен је у Дому 
културе у Барајеву а учествовали су ученици Основне 
школе „Кнез Сима Марковић“. 

На самом почетку  присутне званице поздравио 
је заменик старешине одреда „Свети Сава“ Дарко Ко-
лаковић. Презентацију о Милисаву ам ији и јунаци-
ма са ових простора одржао  је професор историје и 
члан Већа ГО Барајево Ненад Савић. 

Свечаности „Песма са Кумбаре“ присуствовали су 
председник Скупштине општине Барајево Саша Па-
уновић, заменик председника општине Славко Гајић, 
чланови општинског Већа као и представници Војске 
Србије.
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Весна Ранковић, помоћник 
председника општине Барајево, 
. јануара у Дому војске Србије, на 

свечаности поводом обележавања 
дана Савеза ратника Србије 1912. 
 1920. уз присуство званица гра-

дова и општина Србије, је прими-
ла у име општине Барајево вредно 
признање Републичког одбора Уд-
ружења које негује традиције Бал-
канских и Великог рата.

Уручујући захвалницу пред-
ставнику једино награђене општи-
не Србије у време обележавања 
стогодишњице Балканских и Ве-
ликог рата председник Републич-
ког одбора пуковник Љубомир 
Марковић је истакао да је Репу-
блички одбор препознао контину-
итет помоћи коју општина Бараје-
во годинама пружа Организацији 
потомака у виду постављања спо-
мен обележја посвећеним значај-
ним периодима и личностима срп-
ске историје.

Примајући признање Удру-
жења које је наследило тековине 
организације Народне одбра-
не формиране 21.октобра 1908. 
године као реакција народа на 
анексију Босне и Херцеговине од 
стране Аустроугарске монархије, 
Весна Ранковић је исказала зах-
валност Републичком одбору да-
рујући копију двосатног докумен-
тарног филма РТС а из серијала 
„Заборављени споменици Великог 
рата“ који је посвећен спомен обе-
лежјима и сећањима потомака са 
територије општине Барајево.

Том приликом она је уреднику 
поменутог серијала Радету Мос-
ковлићу такође добитнику поје-
диначног признања уручила књигу 
„Крст у времену“ аутора Милене 
Недељковић у издању Центра за 
културу Барајево у знак успешне 
сарадње. Свечаност је настављена 

100 ГОДИНА ОД БАЛКАНСКИХ И ВЕЛИКОГ РАТА

РЕПУБЛИ КО ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНИ БАРАЈЕВО

уз пригодан рецитал и сећања на 
познате личности које су водиле 
организацију Народне одбране, 

 
Предраг Дончић

17.1.1964-14.01.2018.

Предраг Дончић био је 
радник Општинске управе у 
Барајеву, вредан и савестан 
и као такав остаће у памћењу  
колега, којима је био не само 
добар сарадник већ и одан 
друг и пријатељ.

као што су били први председник 
генерал Божидар Јанковић и војво-
да Степа Степановић.
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Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Раковица позива сва лица муш-
ког пола рођена 2000. године и старијих годишта, која из одређеног разлога нису уведе-
на у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила 18 година живота, да се 
јаве у Центар Министарства одбране Раковица  општинска канцеларија Барајево, улица 
Светосавска бр.2, спрат 2, канцеларија бр. , ради увођења у војну евиденцију.

Увођење у војну евиденцију вршиће се понедељком и четвртком периоду од 09,00 до 
1 ,00 часова.

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не 
поседује, држављанство Републике Србије доказује се изводом из матичне књиге рођених 
или уверењем о држављансву, а у иностранству важећом путном исправом. Регрути који 
бораве у иностранству дужни су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном 
дипломатско конзуларном представништву Републике Србије.

ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у 
Војсци Србије у 2018. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити 
периодично, у складу са упутним роковима.

Све додатне информације у вези са добровољним служењем војног рока са оружјем 
могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту 
пребивалишта.

ПОЗИВ ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ 
ВОЈНОГ РОКА
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Стара занимања полако при-
родно изумиру, а новим је све бога-
тија светска, европска, регионална, 
а и свакодневница Србије. Сва она 
имају своје дражи, али бити пилот 
је занимање које захтева пре све-
га ментално здравље, одважност и 
потпуну обученост, поготово у са-
временим условима развоја техно-
лошких процеса.

Дуги низ година средњовечни 
Барајевци пратећи летове „челич-
них птица“ на небеском плаветни-
лу помишљаше да је готово у сва-
кој летелици Лисовчанин Томислав 
Миловановић.

За учене Барајевце он је по грч-
кој митологији био барајевски Икар, 
син великог критског градитеља 
Дедала, а за оне који га познаваше 
био је довољно је рећи „Мића“, син 
келнера Драгише, познатији под 
надимком „Рођени“.

 Редакција „Барајевског гласни-
ка“ бавећи се овом темом, поготово 
после спектакуларног војног при-
каза под именом „Слобода 2017.“ у 
Батајници, док су се хладили мо-
тори школских борбених авиона 
„Супер Галеб“, јуришних „Орлова“, 
домаће „Ласте“, хеликоптера „Гама“ 
и „Газела“, транспортера „М 17“ и „М 
18“, а и „Миг“ ова је сазнала да је 
један од „Миг“ ових пилота на тој 
манифестацији био Александар 

Припремио: Драгослав Јовичић Уча

МАЈОР АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ 
 УВАР СРПСКОГ НЕБА

 Пилот МИГ а из Шиљаковца
 Председник општине и заме-

ник председника општине у 
посети породици Маринковић

 Небо Србије у сигурним 
рукама

Маринковић, наш Барајевац, ближе 
речено Шиљаковчанин.

То је био довољан разлог да 
председник Општине Барајево, 
Слободан  Бата Адамовић, и заме-
ник председника Општине  Славко 
Гајић посете кућу Маринковића у 
Шиљаковцу.

На улазу у добро неговано 
двориште нас је срдачно дочекала 
мајка Милева, предана бивша ме-
дицинска радница и Дома здравља 
у Барајеву, а на вратима са укусом 
грађене простране породичне 
куће уз широк осмех наш циља-
ни саговорник мајор Александар 
Маринковић.

Нашом посетом је посебно био 
одушевљен домаћин отац Божидар 
 Божа Маринковић који је тридесет 

година провео на раду у Швајцар-
ској. Ненаметљиво дочеку се при-
дружила и Александрова супруга 
Јелена, иначе кћер Слободана Иг-
њатовића из Глумчевог Брда, доно-
сећи укусне торте уз пиће по жељи 
гостију.

Спонтан разговор са изменљи-
вим темама побудио је нашу ра-
дозналост, а код Александра то је 
била и прилика да се присети свог 
детињства, младости и школо-
вања. И данас се радо присећа ос-
новношколских дана у Шиљаковцу 
и Вранићу, а и догодовштина са 
школским друговима Слободаном 
Лукићем, Александром Анђелићем, 
Добривојем Тодоровићем и Дар-
ком Павловићем, сада свештени-
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ком цркве Свете Тројице у Вранићу 
са којим се и окумио.

Александар је са успехом и у 
року завршио Ваздухопловну гим-
назију у Мостару, па Ваздухопловну 
академију. Испоставило се да је и 
садашњи председник Општине Ба-
рајево похађао исту гимназију, па су 
се ређала обострана сећања на ис-
тоимене предаваче и инструкторе.

По завршетку Академије 199 . 
године Саша, како га у младости 
звасмо, у време деловања неп-
раведних санкција Организације 
уједињених нација ступа у рад на 
Приштински аеродром без стра-

ха уз природну бригу и зебњу 
родитеља.

Преживео је бомбардовање сна-
га НАТО пакта, па рад наставља у 
Београду, а од 201 . године управља 
МИГ ом 29, поносом наше авијације 
што је и показао на велелепном при-
казу у Батајници.

И данас обавља професионал-
но своје радне обавезе, а слободно 
време када га има посвећује по-
родици. Са Јеленом је одгајио два 
сина, Луку и Андреја. Деветнаесто-
годишњи Лука је студент Саобраћај-
ног факултета, а шеснаестогодишњи 
Андреј похађа гимназију у Београду.

Обојица су добри ђаци, а по 
узору на деда Божу познатог фуд-
балског радника и стрица Миту 
бруше на теренима своју неоспорну 
фудбалску вешину.

Иако Александар има  годи-
на, размишља да што пре полети 
у новим МИГ овима, а и о пензи-
онерским данима који ће уследи-
ти после још пет година рада са 
жељом да више времена посвети 
породици.

Растали смо се уз стисак руке уз 
обећање да се поново видимо, а у 
нама је јачало уверење да је небо 
Србије у сигурним рукама.

Ове године у мају је тридесе-
тогодишњица фудбалског турнира 
репрезентација, некада под на-
зивом приградских, а сада град-
ских општина Београда: Барајева, 
Гроцке, Лазаревца, Младеновца, 
Обреновца и Сопота, селектова-
них искључиво од играча тимова 
општинске лиге.

Осим ове успостављене спорт-
ске традиције није постојала ни 
раније развијена пракса насту-
па најбоље фудбалске селекције 

Трагом пожутелих фотографија

општине, осим за посебне потребе, 
као што су били сусрети са селек-
цијама братимљених општина За-
прешића и Косовске Витине.

Наравно, било је још репре-
зентативних сусрета који све више 
бледе из сећања, али не и гол Зо-
рана Госића Жабара из слободног 
ударца са 0 метара репрезента-
тивном голману Ратомиру Дујко-
вићу на лисовачком терену који је 
бранио гол прволигашког клуба 
„Галеника“.

На основу разговора и препо-
знавања лица са фотографије од 
стране учесника да се закључи-
ти да је прва утакмица фудбалске 
репрезентације општине Барајево 
одржана на Празник рада 196 . 
године у организацији највишег 
руководећег тела Омладинске ор-
ганизације Барајева.

Утакмица је одиграна на тере-
ну крај Барајевице са репрезента-
цијом општине Сопот и завршена 
мирољубиво резултатом  : . 

Стоје: 
Војислав Иванковић селектор , 
Драгослав Максимовић Кепа, Љу-
биша Живановић Перин, Момчило 
Костић Цијан, Милосав Гајић, Ми-
одраг Петровић Кезин, 

уче: 
Иван Ранисав Мангаш, Радован 
Радовановић Раца, Милован Јови-
чић Мика, Велимир Владисављевић 
Веља, Дража Поповић и голман: 
Радиша Јелић Лофа.



Један од најпопуларнијих српских естрадних 
уметника Александар Вуксановић  Аца Лукас, одр-
жао је . фебруара пред неколико хиљада посетилаца 
спектакуларни концерт у центру Барајева. Овај кон-
церт је уједно био поклон Градске општине Барајево и 

АЦА ЛУКАС ПРИРЕДИО СПЕКТАКЛ

Легенда домаће народне музике Шабан Шаулић 
одржао је 20. фебруара на паркингу иза зграде Град-
ске општине Барајево концерт који ће се дуго пам-
тити. Бројни љубитељи народне музике  имали су 
прилику да уживају у незаборавним  хитовима који су 
обележили вишедеценијску каријеру „краља народног 
мелоса“. На почетку концерта публику је поздравио 
председник Градске општине Барајево Слободан Бата 
Адамовић. Пре наступа Шабан Шаулића, на велико 
задовољство свих присутних, своје изузетне вокалне 
способности је представила његова кћерка Илда.

ШАБАН ШАУЛИЋ ОДРЖАО КОНЦЕРТ 
ЗА ПАМЋЕЊЕ

Града Београда нашим суграђанима. На почетку кон-
церта присутне је у име ГО Барајево поздравио пред-
седник општине Слободан Бата Адамовић а затим је 
у наредних деведесет минута Аца Лукас уз овације 
публике отпевао своје највеће хитове.

26



ОПШТИНА ПРУЖА СВУ ПОМОЋ 
И ПОДРШКУ ТАЛЕНТОВАНИМ 

СПОРТИСТИМА

НАЂА СТОЈАНОВИЋ, ЈЕДНА ОД НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ 
БАРАЈЕВСКИХ СПОРТИСТКИЊА

Председник Градске општине 
Барајево Слободан Бата Адамо-
вић уприличио је пријем за једну 
од најперспективнијих пливачица  
са наших простора Нађу Стојано-
вић из Арнајева. Нађа наступа за 
Пливачки клуб “ТЕК“ из Великих 
Црљена и за три године колико 
се бави овим базичним спортом 
освојила је 2  медаље на домаћим 
и међународним такмичењима. 
Омиљене дисциплине су јој 0м 
краул и 0м леђно а највећи успех 
који је остварила у досадашњој 
спортској каријери је пласман на 
Државно школско првенство у 
пливању. Председник Адамовић 
је честитао Нађи на досадашњим 
резултатима истакавши при том 
да ће наша општина, као и до 
сада, наставити да талентова-
ним спортистима из наше општи-
не пружа сву неопходну помоћ и 
подршку.

27



Традиционална манифестација 
на којој се бирају најбољи спор-
тисти и клубови током протекле 
године одржана је у организацији 
Спортског савеза Барајева 29.де-
цембра у свечаној сали Градске 
општине Барајево. Избор спортисте 
године окупио је и овом приликом 
велики број спортиста и спортских 
радника који су током предход-
них година доказали да је наша 
општина прави расадник спортских 
талената. Присутне су биле и живе 
легенде барајевског спорта који су 
својим резултататима заувек поста-
ли назаобилазни део спортске ис-
торије нашег места. Комисија која 
је одлучивала о додели признања 
најбољима и овога пута се суочи-
ла са тешким задатком како између 

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ 
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толико добрих изабрати најбоље. 
За најбољег спортисту Бараје-

ва у сениорској конкуренциј прог-
лашен је Душан Николић, члан 
Стрељачког клуба Барајево док је у 
конкуренцији дама ласкаву титулу 
најбоље спортисткиње општине 
понела Невена Нешић из Стоноте-
ниског клуба.

У јуниорској конкуренцији при-
знања су добили каратиста Милан 
Росић као и стонотенисерка Мили-
ца Николић.

Титулу најбољег кадета Бараје-
ва пригрлио је Владимир Правило-
вић члан карате клуба Сенсеи док 
је код девојчица признање отишло 
у руке талентоване одбојкашице 
Анђеле Стевановић која брани боје 
Одбојкашког клуба „Пионир“.. 

Такмичар Карате клуба Сенсеи 
Михајло Петровић проглашен је за 
најбољег пионира док је у женској 
конкуренцији то признање припа-
ло Тијани Тинтор из Стонотениског 
клуба Барајево.

За најбољи спортски колектив 
проглашен је Стонотениски клуб 
Барајево а најбољи фудбалер је 
члан Фудбалског клуба БСК 1926 
Ненад Ковачевић. Комисија је одлу-
чила да за најбољег младог фудба-
лера прогласи Лазара Стојковића из 
истог клуба.

Најперспективнији спортисти 
наше општине према оцени коми-
сије су стонотенисер Василије Ма-
ринковић и фудбалерка Барбара 
Петровић.


